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LAYANAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK 

 

  



 

  



PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT 

 

  



 

  



 

LAYANAN PEMBINAAN MENTAL DAN KEPRIBADIAN (SOFT SKILL) 

 



  



 

  



 

LAYANAN BEASISWA 

 

  



 

  



 

  



LAYANAN KESEHATAN 

 

  



 

  



 

  



 

LAYANAN PERKULIAHAN (PROSES PEMBELAJARAN) 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

KRITIK SARAN DAN SARAN 

 

Tuliskan senama dosen dan matakuliah yang jumlah pertemuannya kurang dari 14 

kali pertemuan (misal : Bu Rika, Metodologi, 5 kali pertemuan) 

23 responses 

Tidak ada 

Option 3 

Option 4 

Option 1 

- 

Option 7 

Beberapa dosen memanfaatkan waktu pribadinya dibanding masuk mengajar 



Soekarno, muri khalid AIK 4, terlalu banyak dosennya 

Pak samhi, AIK, 5 kali pertemuan 

Pak sahmi : AIK, 5 kali pertemuan 

Pak Dr. Samhi Muawan Djamal, M.Ag. ,AIK, 4x pertemuan 

Pak sahmi, AIK, 5 kali pertemuan 

Banyak 

Dr sahmi mauan djaml, AIK3 8 kali pertemuan 

Bapak samhi muawan 

Ada sebagian dosen mmng lebih suka memberikan tugas lewat online tetapi mereka punya 

penjelasan terhadap apa yang mereka berikan. Setiap dosen itu berbeda-beda, dan untuk 

kehadirannya mngkin karna ada alasan dibalik itu dan mungkin suatu kewajiban jga bagi 

mereka🙏 

Pak Soekarno, Strategi Pembelajaran, 8 kli pertemuan 

Pak samhi 3 kali pertemuan 

Pak Samhi Muawan Djamal,M.Ag 4 kali pertemuan dari 14 pertemuan AIK. 

 

 

Kritik dan Saran Tentang Pembelajaran Daring Selama COVID-1930 responses 

- 

Mematikn karakter mahasiswa 

Kritikan trkhusus semua dosen kalau memang peraturan perkuliahan di.lakukan secara daring 

tolong di patuhi jangan suruh lagi mahasiswa masuk tatap muka demi keselamatan bersama 

Semester depan harus kuliah offline, kami jenuh kuliah seperti ini 

Seharusnya luring agar mahasiswa lebih mudah mengerti. 

Kritik. pembelajaran daring cukup efektif menurut sya, Tapi bukan berati pembelajaran daring 

adalah selusi dari suatu persoalan Saran. Saran sya semoga apa yang sya isi diatas tidak 

menjadi formalitas 

Kurang baik, kadang tidak dapat apa" 

Jangan jadikan covid sebagai alasan untuk mengajar modal kirim soal diWhatssap 

Kurang efektif, boros, lebih malas, sulit di pahami., Kiranya perkuliahan lutung bisa di lakukan 

minimal 1 pekan 3 kali 

Pembelajaran kuran dimengerti 

mata kuliah saat penjelasan materi susah D pahami 

Saya tidak terlalu memahami apa yang menjadi penjelasan dari dosen 

Saya rasa dalam hal prosess perkuliahan Daring itu tidaklah efektif untuk mengajar kerna dalam 

hal penyampaian mahasiswa kurang paham.saran saya lebih baik perkuliahan di lakukan dengan 

tatap muka (offline) 

Pembelajaran daring Melalui aplikasi meeting buat saya agak susah memahami materi yang di 

jelaskan dosen, terutama ketika jaringan bermasalah. Saran mungkin bisa mengusahakan agar 

pembelajaran tatap muka di kampus 



Kritik,mengenai pembelajaran daring evektifitas pembelajaran kurang efektif dan ada beberapa 

dosen yang seenaknya mengajar kehadirannya kurang lebih 5 kali pertemuan dikelas, saran saya 

teguran terhadap dosen dosen yang seperti itu. 

Selama pembelajaran proses daring kadang saya terkendala dalam jaringan dan kurang paham 

saat menggunakan website spada. Saran saya utk pembelajaran menggunakan website spada 

ada baiknya menunjukkan tutorial menggunakannya🙏🏻 

• Keritik Ada dosen yang mengajar hanya 5 kali pertemuan sehingga kita sebagai pelajar susah 

mengetahui pelajaran yang diajarkan. • Saran Sebaiknya Dosen yang seperti itu lebih disiplin 

akan tanggung jawab atau amanah yang diberikan. 

Pembelajaran daring selama covid-19 tidak semua daring ada juga luring jadi banyak mahasiswa 

yang tidak suka pembelajaran ini 

Jaringannya ngelag sih tapi kuota belajar nya lumayan sih membantu 

Daring, kurang paham materi, dosen kurng menjelaskan materi, tidak adanya interaksi 

mahasiswa dosen, dosen sekedar memeberi tugas, Saran . Daring bagus, sesuai perkembangan 

zaman, namun juga harus tetap memenuhi kriteria pengajar dan di ajar, 

Pembelajaran online di tengah pandemi kurang bagus karna terkendala pada jaringan sehingga 

mata pelajaran yang di jelaskan kadang ada yg tdk jelas, saran pemerintah tetap menyediakan 

kuota kemdikbud agar bisa membantu mahasiswa yg kurang mampu. 

Covid-19 penghalang mencari ilmu melalui tenaga pendidik, sehingga banyak siswa yang 

stagnan terhadap apa yang mereka ketahui. Seharusnya guru2 harus lebih teliti  lagi dalam 

memberikan teori terhadap pendidik. 

Bosan 

Cepat luring 

Kadang Jelas kadang tidak, Dan tolong untuk seni rupa peradakan. Lab untuk praktik Terima 

kasih :) 

Aman 

Cukup baik 

Segera kuliah offline karena pembelajaran terhambat jika lewat online  

Karena belajar secara daring,kadang kadang saya masih terlalu bingung bahkan saya terlambat 

masuk akibat jaringan kurang bagus atau loading. 

 


